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1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Практика здобувачів фахової передвищої освіти  за кордоном-одна з 

форм проведення практичної підготовки , що є важливим компонентом 

освітньо- професійної програми підготовки фахівців для здобуття 

кваліфікаційного рівня фаховий молодший бакалавр. 

1.2. Це Положення регулює загальні питання організації, проведення і 

підбиття підсумків закордонної практики курсантів Відокремлений 

структурний підрозділ «Морехідний фаховий коледж ім. О.І.Маринеска  

НУОМА» на суднах іноземних судновласників та на сучасних 

підприємствах,організаціях провідних країн світу.  

2.НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Закордонна практика у Відокремленому структурному підрозділі 

«Морехідний фаховий коледж ім. О.І. Маринеска НУ ОМА» проводиться на 

підставі: 

 Закону України «Про освіту»; 

 Закону України «Про фахову передвищу освіту»; 

 Кодексу з підготовки та дипломування моряків та несенням вахти 

(кодекс ПДНВ) 

 Міжнародної Конвенції з підготовки і дипломування моряків і несення 

вахти 1978 року з поправками (ПДНВ-78/95), яка передбачає наявність 

легітимного, в межах навчального плану, плавцензу для отримання 

першого робочого диплому; 

 Положенням про порядок присвоєння звань особам командного складу 

морських суден, затвердженого наказом Мінінфраструктури України,№567 

від 07.09.2013 зі змінами в наказі Мінінфраструктури України, №39 від 
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01.02.2016, яка передбачає наявність легітимного, в межах навчального 

плану,плав цензу для отримання першого диплому на право заняття посади 

командного складу на морських суднах; 

 ISO 9001:2015(ДСТУ 9001:2015); 

 Officer in Charge of a Navigational Watch (Model course 7.03) (2014 

Edition); 

 Officer in Charge of an Engineering Watch (Model course 7.04) (2014 

Edition); 

 Положення про проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів України,затвердженим наказом Міністерства освіти і науки 

України №93 від 8квітня 1993року; 

 Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах 

освіти, затверджено наказом МОНУ № 1669 від 26.12.2017 року. 

  Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися 

під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, 

затверджено наказом МОНУ № 616 від 31.08.2001 року (у редакції 

наказу МОНУ № 1365 від 07.10.2013 року). 

 "Положення про організацію навчального процесу у Відокремлений 

структурний підрозділ «Морехідний фаховий коледж ім. О.І. 

Маринеска НУОМА»; 

 Графіка навчального процесу у Відокремлений структурний підрозділ 

«Морехідний фаховий коледж ім. О.І. Маринеска НУ ОМА»; 

 Положення про проведення практики здобувачів  фахової передвищої 

освіти у Відокремлений структурний підрозділ «Морехідний фаховий 

коледж ім. О.І. Маринеска НУОМА»; 

 Наскрізних програм практичного навчання, які є основним навчально-

методичним документом для проведення практики; 

 Договорів між коледжем і базами практики курсантів; 
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 Наказів про направлення курсантів на практику; 

 "Книги реєстрації підготовки" (Тгаіning record book-ТRВ), що є 

документальним підтвердженням виконання програми, яка 

рекомендована ІМО; 

   

 

3.  МЕТА І ЗМІСТ ЗАКОРДОННОЇ ПРАКТИКИ 

 

3.1  Закордонна практика курсантів являє собою найважливішу 

частину підготовки висококваліфікованих фахівців певної спеціальності і 

спеціалізації. 

 3.2 Закордонна практика передбачає: 

 безперервність та послідовність формування у курсантів достатнього 

обсягу практичних знань та умінь відповідно до освітньо-

кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр» 

 завершення схваленої програми підготовки та набуття необхідного 

стажу плавання для отримання звання осіб командного складу 

морських суден 

 набуття досвіду самостійності,відповідальності, спроможності 

працювати в колективі 

 можливість продемонструвати досягнутий стандарт компетенції,що 

підлягає оцінці з метою дипломування для роботи на морських суднах 

3.3  Залежно від конкретної спеціальності (спеціалізації) підготовки 

здобувачів фахової передвищої освіти  та відповідно до навчального плану 

визначаються тривалість і терміни проведення практики за кордоном та 

розробляються інструкції ,що враховують особливості проведення практики 

за кордоном  відповідно напряму підготовки за певними програмами 

проведення практик. 

3.4 Зміст і послідовність практики визначає наскрізна програма ,яка 

розробляється цикловою комісією згідно з освітньо-професійною програмою 

та навчальним планом підготовки фахівця певної галузі 

(спеціальності,спеціалізації) та затверджується заступником начальника 

коледжу з навчальної роботи. 
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4 БАЗИ ЗАКОРДОННОЇ ПРАКТИКИ 

4.1 Визначення баз закордонної практики здійснюється керівництвом 

коледжу на основі прямих договорів з судноплавними компаніями. 

4.2 Курсанти можуть самостійно за погодженням з керівництвом коледжу 

обирати собі базу практики і пропонувати ії  з гарантійними листами з 

гарантією оплати витрат по проведенню практики курсанта для затвердження 

наказом по коледжу. Гарантія оплати має бути оговорена в індивідуальних 

контрактах курсантів з судноплавними компаніями. 

 

5 ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКОРДОННОЇ ПРАКТИКИ 

 

5.1  На  закордонну практику до судноплавних компаній направляють 

курсантів, які досягли 18 річного віку та мають високу 

успішність,дисципліну та знання англійської мови. 

5.2 В окремих випадках дозволяється направлення курсантів молодших 

курсів по індивідуальним запросам фірм та приватних осіб ,з гарантією 

останніх своєчасного повернення курсантів у коледж ,про що вказується в 

індивідуальному контракті з судноплавною компанією. 

5.3 Курсанти, які  успішно пройшли співбесіду з англійської мови та фаху 

у морському агентстві чи судноплавній компанії та отримали лист-запит на 

ім’я начальника коледжу з проханням направити їх на практику у зазначену 

компанію оформлюють  у відділі практики та працевлаштування рапорт на 

закордонну практику(Додаток 1) 

5.4 Рапорт на закордонну практику візується бібліотекою, бухгалтерією ( яка, 

в свою чергу контролює відсутність заборгованості з оплати навчання 

курсантів , які ідуть на практику),кастеляншею( для курсантів які 

проживають в екіпажі), завідувачем спеціальності, завідувачем навчально-

виробничої практики. 

5.5  Якщо реальні терміни проходження закордонної практики не 

співпадають з графіком навчального процесу,то курсантам надається 

можливість достроково сдати  екзаменаціоно-залікову сесію. В цьому 

випадку курсант повинен надати на відділення лист-виклик з компанії 

,погодити його з завідувачем відділення,оформити на відділенні рапорт на 

дострокову здачу екзаменаційно-залікової сесії та, за процедурою п5.4, 

оформити рапорт у відділі практики та працевлаштування. 
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5.6  При успішному рішенні питання про відправлення курсанта на 

закордонну практику, відділом практики та працевлаштування оформлюється 

наказ начальника коледжу про відправлення курсанта на практичну 

підготовку , в якому призначається керівник практики від коледжу та 

визначається термін ії проведення. 

5.7  Характерною відмінністю  закордонної практики в судноплавних 

компаніях є те, що вона має пролонгований термін і проводиться впродовж 

всього року . Маючи це на увазі ,курсанти,що направляються на таку 

практику , переводяться на індивідуальний навчальний графік. 

Обов’язки керівника практики від коледжу: 

-особисто познайомитись курсантом; 

-ознайомити курсанта з метою практики та провести індивідуальний 

інструктаж по цілям та задачам практики; 

- пройти на відділенні інструктаж з техніки безпеки під час проходження 

практики 

-видати індивідуальне завдання; 

-надати навчально-методичну допомогу; 

-перевірити наявність  необхідних документів у курсанта (послужна книга 

моряка, паспорт моряка, книгу реєстрації підготовки (тренінг рекорд бук), 

сертифікати та інше); 

-по закінченню практики перевірити заповнення документів, що є 

документальний підтвердженням  проходження практики та індивідуальний 

звіт по практиці; 

Обов’язки  курсантів щодо проходження закордонної практики: 

-успішно закінчити заліково-екзаменаційну сесію та не мати заборгованості з 

оплати навчання у коледжі 

-мати на руках необхідні документи для проходження закордонної практики( 

загранпаспорт, посвідчення особи моряка, медичну книжку, послужну книгу 

моряка, сертифікати, книжку реєстрації підготовки та інше) 

- надати у відділ практики та працевлаштування оформлений та завізований 

рапорт на проходження індивідуальної практики і лист-виклик з 

судноплавної компанії; 

- ознайомитись з цілями та задачами практики; 

- пройти на відділенні інструктаж з техніки безпеки під час проходження 

практики; 

-отримати у керівника практики індивідуальне завдання та завдання на підбір 

матеріалів для дипломного проектування 
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- по прибуттю з практики надати на перевірку керівнику практики від 

коледжу документи , що засвідчують проходження практики та здати залік 

по практиці. 

 

6.  ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

6.1  Результати закордонної практики оцінює керівник практики від 

коледжу, якій перевіряє наявність у курсанта  усіх документів , що є 

документальним підтвердженням проходження практики . 

 

6.2  Результати здачі заліку по практиці переносяться до залікової книжки 

курсанта та в заліково-екзаменаційну відомість, яка зберігається у коледжі з 

іншими екзаменаційними відомостями за семестр. 

 

 

7. ЗАКОРДОННА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

7.1  Закордонна практика студентів заочної форми здобуття освіти для 

здобуття необхідного виробничого стажу та стажу плавання здійснюється у 

тому же обсязі ,що і для курсантів денної форми здобуття освіти у термін 

самостійної роботи, згідно затвердженого графіка освітнього процесу. 

7.2 Оформлення результатів та підсумковий контроль здійснюється у 

формі заліку та на підставі усіх документів, що передбачені для цього. 

  

 


